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Tầm nhìn của DeKalb County School District là truyền cảm hứng cho 
cộng đồng học viên của chúng tôi nhằm đạt được sự xuất sắc trong 
học tập. Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo thành công cho học sinh, 
học lên đại học, làm việc và học tập suốt đời. Chúng tôi đang biến 
tầm nhìn và sứ mệnh này thành hiện thực - hàng ngày, ngay cả khi 
học trực tuyến, trên toàn Học Khu. 
 
Quan Hệ Đối Tác Cộng Đồng 
Học Khu sẽ tiếp tục cộng tác với  
các đối tác cộng đồng để cung cấp dịch vụ  
trọn gói cho học sinh và gia đình. 
 
Dịch Vụ Bữa Ăn 
Dịch vụ bữa ăn sẽ được cung cấp cho học sinh 
(trên tuyến xe buýt, nhận đồ gói sẵn mang đi). 
 
Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Gia Đình 
Phụ huynh, người giám hộ và gia đình sẽ có  
cơ hội tham gia vào hội thảo  
trao quyền trực tuyến, nơi sẽ  
cung cấp hỗ trợ trong khi làm việc với  
học sinh trong không gian kỹ thuật số. 
 
Học Tập/Học Thuật Trực Tuyến 
Các nhà lãnh đạo, giáo viên và nhân viên hỗ trợ sẽ  
Tham gia học tập chuyên môn để củng cố  
sự chuẩn bị cho việc học tập từ xa khi họ  
chuẩn bị bài học đồng bộ và/hoặc không đồng bộ  
cho học sinh một cách nghiêm túc và thu hút. 
 
Vệ Sinh 
Nhà trường đã cung cấp vật liệu và sẽ chia sẻ và 
tuân theo quy tắc để phù hợp với  
kỹ thuật vệ sinh, dựa trên hướng dẫn của  
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh,  
Georgia Department of Public Health và  
DeKalb Board of Health. 
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Tiếp Cận Công Nghệ 
Học Khu sẽ cung cấp cho học sinh quyền tiếp cận với 
công nghệ (Chromebooks và các điểm truy cập) 
để tạo điều kiện cho quá trình học tập. 
 
An Toàn và Sức Khỏe 
Các lời khuyên phòng ngừa được các y tá trường học 
và nhân viên nhà trường chia sẻ. Dữ liệu liên quan đến các ca nhiễm 
COVID19 
sẽ được theo dõi và báo cáo với 
DeKalb Board of Health để được hướng dẫn. 
 
Hỗ Trợ Học Sinh 
Hoạt động hỗ trợ và hướng dẫn cảm xúc xã hội sẽ 
được các cố vấn nhà trường, nhân viên xã hội, nhà tâm lý học, 
giáo viên và nhân viên khác cung cấp thông qua nền tảng trực tuyến. 
Có sẵn hỗ trợ phiên dịch và dịch thuật cho 
gia đình để giúp định hướng môi trường học tập. 


